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ANEXO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA FLORESTAL

ETAPAS SELETIVAS

1. INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO INTERNA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA FLORESTAL - PPGCF

I. Para a inscrição, os candidatos deverão encaminhar os seguintes documentos, para o endereço eletrônico ppgcf@ufvjm.edu.br , com a seguinte indicação de
assunto "Processo Seletivo para Edital PDSE CAPES 2023 PPGCF", seguindo o prazo definido no cronograma:

a. Proposta de trabalho a ser desenvolvido no exterior,

b. Currículo lattes.

2. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

I. Compete à comissão julgadora proceder à avaliação dos candidatos cumprindo rigorosamente o que determina esse Edital, se responsabilizando integralmente
em todas as esferas administrativas pelos trâmites e procedimentos avaliatórios.

II. A composição da comissão julgadora será divulgada no dia 14/02/2023, no portal da PRPPG/UFVJM.

III. Caberá à comissão julgadora proceder à avaliação dos candidatos cumprindo rigorosamente o que determina este Edital, se responsabilizando integralmente
em todas as esferas públicas pelos trâmites e procedimentos avaliatórios.

IV. O processo seletivo será composto de duas (02) etapas classificatórias, sendo a primeira etapa com peso 40% e a segunda 60%.

Primeira Etapa (Peso 40%) – Avaliação de Proposta de Pesquisa e II - Avaliação da Produção Cientifica dos candidatos.
O plano de pesquisa a ser desenvolvido no exterior, incluindo a relação com o projeto de tese, pertinência técnico-científica do coorientador no exterior às
atividades a serem desenvolvidas deve conter, no máximo, 2 páginas e seguir a formatação: fonte tipo Times New Roman 12, espaçamento 1,5, margens
direita, esquerda, superior e inferior de 2,5 cm.
O plano de trabalho deve conter o nome do candidato e a instituição de destino no cabeçalho da primeira página e deve ter a assinatura eletrônica do candidato
e do orientador do PPGCF/UFVJM.
Segunda Etapa (Peso 60%) – Avaliação da Produção Cientifica dos candidatos.
Deverá ser apresentada no formato digital a cópia do currículo lattes resumido, evidenciando a produção cientifica do candidato no que se refere a artigos.
Serão considerado os artigos apenas dos últimos 5 anos (a partir de 2018). Para o caso de artigos científicos aceito e ou no prelo deve ser apresentado
comprovante.
Para essa etapa, será realizada a soma do número de artigos publicados multiplicada pelo somatório de fatores de impactos (JCR) dos artigos publicados.

V. O resultado das etapas seletivas será disponibilizado no portal da PRPPG/UFVJM, no dia 27/02/2023.                                                                                           
                                                          

VI. O(a) candidato(a) poderá requerer reconsideração do indeferimento da inscrição no processo seletivo ou do resultado das etapas seletivas, sem efeito
suspensivo, no prazo de 2(dois) dias úteis, contados do dia imediatamente posterior à publicação do resultado a ser revisto.                                                         
                                                                                                                                

VII. Os requerimentos de reconsideração e de recurso deverão ser, preferencialmente, interpostos no formulário específico para cada finalidade disponível no portal
da PRPPG/UFVJM e enviado ao endereço ppgcf@ufvjm.edu.br

 

3. CRONOGRAMA

I. O cronograma está sujeito a alterações, caso as mesmas ocorram, serão publicadas no portal da PRPPG/UFVJM.                                                                         
                                                              

II. É de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação das datas, horários e procedimentos estabelecidos neste Edital. Informações adicionais e/ou
específicas poderão ser fornecidas pela coordenação do Programa de Pós-graduação e/ou comissão julgadora e divulgadas no portal da PRPPG/UFVJM.         
                                                                                                                           

III. Todas as datas e procedimentos cumprirão os horários de funcionamento da PRPPG.

Etapa Data
Período de inscrição 30/01 a 07/02/2023
Resultado da análise das inscrições 08/02/2023
Período para apresentação de requerimento de reconsideração contra o indeferimento da inscrição 09/02 e 10/02/2023
Publicação do resultado da análise de requerimento de reconsideração contra o indeferimento da inscrição 13/02/2023
Publicação da composição da comissão julgadora 14/02/2023
Realização da Primeira Etapa Sele�va 16/02/2023
Realização da Segunda Etapa Sele�va 17/02/2023
Realização da Terceira Etapa Sele�va 17/02/2023
Divulgação do resultado das etapas de seleção 27/02/2023
Interposição de requerimento de reconsideração do resultado das etapas de seleção 28/02 e 01/03/2023
Publicação do resultado da análise dos requerimentos de reconsideração do resultado das etapas de seleção 03/03/2023

 
 
Obs.: as demais datas estão previstas no Edital CAPES nº 44/2022, processo Nº 23038.013644/2022-50.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Leles Romarco de Oliveira, Coordenador(a), em 24/01/2023, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

mailto:ppgcf@ufvjm.edu.br
mailto:ppgcf@ufvjm.edu.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0961699 e o código CRC 34E6A8D0.

Referência: Processo nº 23086.000566/2023-39 SEI nº 0961699

https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

